OBČINA BELTNCI
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

ZAPISNIK
12. redne seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v ponedeljek, 12. 09. 2016
ob 19.30 uri v sejni sobi Občine Beltinci
Pred sejo SPV so se člani udeležili sestanka s prebivalci Cankarjeve ulice in predstavniki
Panvite. Sprejet je bil dogovor, da se opravi razgovor z upravo Panvite in se 22.9. 2016 skliče
ponovni sestanek.
PRISOTNI ČLANI SPV: Janez Kovačič-podpredsednik, Srečko Horvat, Štefan Žižek, Jožef
Erjavec, Martina Vidonja, Bojan Prosič, Liljana Fujs Kojek – predsednica.
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Kerman, Miroslava Šömen, Janez Koštric, Mirko Sraka,
Darinka Ščavničar, Sabina Šajher, Martin Virag, Marta Ferčak, Bojan Vereš, Aleš Poredoš,
Tomaž Rous, Dejan Jakob, Iztok Jerebic, Alenka Maroša, Elizabeta Zadravec.
OPRAVIČENO ODSOTNI: Andrej Vöröš.

Predsednica SPV je pozdravila prisotne in predlagala sledeči dnevni red:
1. Dan brez avtomobila 2016 – ETM – dogovori za izvedbo.
2. Sprejem zapisnika 11. redne seje SPV-ja.
3. Pobude in vprašanja.
Sklep št. 56: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.
Ad1: Dan brez avtomobila 2016 – ETM – dogovori za izvedbo.
K tej točki so bili povabljeni predstavniki KS in društev v Občini Beltinci, ki se na prireditvi
predstavijo s svojimi dejavnostmi.
Program je bil okvirno že predstavljen, društva naj bi sodelovala od 8.30 naprej, ko so tam
otroci iz vrtca in OŠ ter ostali obiskovalci. Zaželeno je, da iz vsake vasi na prizorišče
prikolesari 5-10 ljudi okrog 10. ure in se pridružijo prireditvi. Povabijo jih krajevne skupnosti.
KS Lipovci: predstavi se zeliščarsko društvo.
KS Ižakovci: na otoku ljubezni sprejmejo učence 6. razreda, predstavijo varno vožnjo po
vodi, brod in otok ljubezni. Lahko se pridružijo tudi drugi kolesarji. Prihod otrok na otok je
ob 8.45., 60-70 otrok.
KS Lipa: predstavi se TD, predstavitev predstavijo sami, npr. kaj delajo, gümlo… turistične
zanimivosti.
KS Bratonci: predstavitev dejavnosti društev v vasi Bratonci.

KS Dokležovje: predstavitev čolnarjev na prireditvi.
KS Melinci: predstavitev izdelave opeke preko fotografij.
Podan je bil predlog, da naj se na prireditvi prikaže kako pravilno ravnati v prometu,
nevarnost na kolesarski stezi. Namen prireditve je spodbujanje mobilnosti brez avtomobila,
uporaba kolesa, peš…
Predstavitev zavarovalnic, zadolžen Srečko Horvat, ponudi se reklamni preventivni material.
Društvo upokojencev: spodbudijo svoje člane, da bo čim večja udeležba, predstavitve ne bo
možno izvesti, lahko pa aktivno sodelujejo. Možno je izvesti spremljanje otrok na avtobusu
prevoz do šole in nazaj, ga. Mira Šömen bo prenesla informacijo na UO DU.
KS Beltinci-sodelujejo na prireditvi, predstavitev kraja. Zadolženi Elizabeta Zadravec in
Darinka Ščavničar, članice TD Beltinci pomagajo pri pogostitvi. Prikazano bo tudi
izdelovanje korit.
NIJZ: vaje prve pomoči, prikaz za otroke, sodelujejo člani ekip prve pomoči iz vrtca.
ZRIRAP-se predstavi samostojno. Način izberejo sami.
POŠ Dokležovje-se udeležijo kot vsako leto. Pridružijo se delavnicam, pripelje in odpelje jih
avtobus.
KS Gančani - Štefan Žižek prenese informacije predsedniku KS, predstavijo značilnost
svojega kraja.
Policija pripravi prikaz pravilne uporabe kolesarske čelade.
Čebelarsko društvo: predstavitev dejavnosti.
Dom Janka Škrabana se prireditve udeleži s skupino stanovalcev.
Janezu Kovačič je potrebno sporočiti približno število udeležencev iz vsake vasi. Zaželeno da
imajo prepoznavne majice.
Izvedla se bo predstavitev CPS občine Beltinci.
Predstavniki KS so izpostavili, da bo težko dobiti ljudi za sodelovanje, ker je delovni dan.
Janez Kovačič je povedal kakšen je namen prireditve in kako potekajo aktivnosti po drugih
krajih v Sloveniji ter kakšni so načrti za naslednje leto.
Podan je bil predlog, da bi lahko bili vključeni tudi pohodniki, pešci.
Pripravi se obvestilo za gostilno Vučina, ki aktivno sodeluje, obvestila za goste o zapori ceste
pripravimo in se delijo v gostilni že prej.

Ad2. Sprejem zapisnika 11. redne seje SPV-ja.
Zaporo ceste ob dogodku ETM opravi CP MS, postavijo ustrezne znake na vseh mestih, kjer
je to potrebno. Za izvedbo je zadolžen Iztok Jerebic, znaki naj se postavijo dovolj zgodaj.
Janez Kovačič je zadolžen za obveščanje gostišč Zvezda in bar Minutka.

Prireditev bo povezovala Jasmina Štaus Žižek.
Liljana Bežan Horvat pošlje vabila in obvešča medije, snemanje Kolarič, objavi vabilo na
spletni strani občine.
Za ozvočenje poskrbi Vili Rous.
Obvestimo tudi Gimnazijo Murska Sobota, zadolžena Liljana Fujs Kojek.
Sklep št. 57: Sprejme se zapisnik 11. redne seje SPV.
Ad3: Pobude in vprašanja.
Predsednik KS Ižakovci sprašuje kako je s problematiko ki je bila posredovana na SPV s
strani KS Ižakovci.
Opravljen je bil ponovni ogled križišča pri kapeli, pomanjkljivost je že odpravljena –
odstranjene so veje.
Označevalna tabla »Zaselek Nemščak« je naročena.
Pojasnilo glede prehoda za pešce pri gostilni Ančka: za označitev prehoda bo potrebno
izdelati projektno dokumentacijo, ker ni razmejeno cestišče in parkirišče. Gre za zasebno
lastnino.
Srečko Horvat predlaga, da se v Dokležovju v Sončni ulici, ki je slepa ulica, postavi prometni
znak, omejitev hitrosti na 30 km/h.
Župan je podal predlog in sprejet je bil
Sklep št.58: uradni prevzem merilnika hitrosti na Ravenski cesti v Beltincih se izvede v
petek 16.9. ob 10. uri na prizorišču ob »stari vagi«, v sklopu pričetka ETM.
Izpostavljena je bila tudi nedavna nesreča s smrtnim izidom na kolesarski stezi, intenzivno se
dela na tem, da se bo traktorski promet preusmeril na cesto.
V Dokležovju bo izgrajeno krožišče, ki bo financirano s strani države.
Srečko Horvat sprašuje kako je z odbojno ograjo na cesti od Bratonec v Dokležovje, župan bo
na realizacijo spomnil CPMS.
Semafor pri OŠ Beltinci je bil slabo viden zaradi bleščanja. Drugačnih žarnic ni možno
montirati, bil pa je očiščen. Potrebno bi bilo zamenjati inštalacije. Pridobimo predračune.

Seja je bila zaključena ob 21. 45. uri.
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